
ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 

 
Bestyrelsesmøde mandag d. 4. november 2019 kl. 17.30 i klubhuset. 

 
Dagsorden: 
1. valg af dirigent & referent 

 
Dirigent: LK 
Referent: AD 

2. handlingsplan PBJ 
3. sager til drøftelse/beslutning  
a. Status indendørs  

i.   Motionisttræning (system for tilmelding og betaling) 
b. Planlægning af generalforsamling. 
c. Brug af Matt (Barteks bror) 
d. Julefrokost 
e. Status ny træner 
f. Ny formand for kommunikationsudvalget 
g. Udvidelse af hallen – og andre KK emner 
h. Betaling med andet end Dankort (globus data) 
i. GDPR – løsning 
j. Børneattester 
k. Ældreidrætten – ny kontaktperson? 
l. Faste banetimer indendørs – afbestillingsmulighed undersøges? 

 
JS 
PBJ/LK 
PBJ 
LK/ADO 
KSC/PBJ 
PB 
PBJ 
LK 
LBP/ADO 
ADO 
LK 
ADO 

4. sager til beslutning  
5. meddelelser  
a. formanden PBJ 
b. kassereren LK 
c. sekretæren  
d. næstformanden PB 
e. eliterepræsentanten KSC 
f. juniorrepræsentanten JS 
g. bredderepræsentanten LP 
h. ATK-hallen LK, PBJ 
i. KTU – TS72 PBJ 
j. DAI LP 
k. KFF PB, PBJ 
l. øvrige udvalg Alle 
6. Kommende møder  
a. kommende bestyrelsesmøder PBJ 
b. øvrige møder Alle 
7. Eventuelt  
 
  



ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
Referat:  
Ikke tilstede: LBP og LDS 
 
1. valg af dirigent & referen:  

Valgt: Dirigent: LK, Referent: AD 
 

2. Handlingsplan: Intet at berette 
 

3. Sager til drøftelse/beslutning 
a. i. Oprettelse og afholdelse af træninger for motionister: behov for et andet system for 

invitation af deltagere. Problemet: hvem inviteres hvornår, sikring af jævnbyrdige spillere på 
de enkelte hold, sikring af betaling uden for stort brug af ressourcer og selvsagt helst 100% 
betaling inden træningen er gået i gang.  
Vi evaluerer efter denne sæson. Jens opgaveansvarlig. 
 

b. Planlægning af generalforsamling. 
Lars: Det tegner til at vi driftsmæssigt lander på ca 0 kr i resultat. 
Besluttet at generalforsamlingen bliver torsdag 6/2-2020. 
Årets ATK'er: Drøftet Katerina og Matilde er vores bud. 
Behov for nye bestyrelseskandidater: foreløbig ser det ikke sådan ud. 
 

c. Brug af Matt  
Brug af Matt, hvor muligt, idet han vil være en rigtig god kapacitet i klubben: vi kan således 
også bruge ham som træner. Drøftet og besluttet, at vi bruger ham som vikar, hvor der er 
plads. 
 

d. Julefrokost: Vi dropper den i år grundet vigende tilmelding, egentligt siden den blev indført for 
7-10 år siden. 
 

e. Ny træner, status. Vi overvejer både en træner som kan dække både junior og senior, og at 
tage 2 som kan dele de 2. Katrine og Peter har lavet en brutto-liste over mulige emner - de 
tager en snak med mulige emner. 
 

f. Udvidelse af hallen: Intet at berette: ingen respons fra KK endnu. 
 

g. Ny kommunikationsudvalgsformand:  
Vi drøftede udvalgets opgaver: Kunne man droppe trykning af klubbladet og i stedet lægge det 
ud på hjemmesiden i en printervenlig version og i en online-letlæselig udgave 
Bruno laver udgaven til indkaldelse af generalforsamlingen. Per overtager midlertidigt Brunos 
opgave og tager en snak med Bruno og udvalget, om ny opgaver, bemandingsbehov og 
udvalgsformand i udvalget. 
  

h. Betaling med andet end dankort: ikke muligt hos globus data. 
 

i. GDPR: løsning: Lene og Anders kikker på det. Der skal en disclaimer på banereservationssiden. 
 
j. Børneattester: få styr på børneattester. Juniorudvalgsformanden ville formentlig være den 

mest oplagte til at varetage opgaven. 



ARBEJDERNES TENNIS KLUB 
 

k. Overvejelse om en ny kontaktperson til ældreidrætten, nu hvor Henning er trådt ud. Om der 
stadig er et behov er dog usikkert. ATK booker fremadrettet bare baner og ældreidrætten klare 
så selv organiseringen af bruger af timerne. 
 

l. Skal det være muligt at afbestille en fast banetime fra tid til anden? For at andre så kan bruge 
banen. Det kan give bedre udnyttelse af hallens timer: at faste timer også kan aflyses hver 
gang ejerne af den ikke kan spille og at de andre ATK-medlemmer herefter kan købe den: 
aftalt, at Anders undersøger hos Globus data og evt klubber som har erfaring med sådan 
løsning.  

4. Sager til beslutning   
Intet at berette 
 
5. Meddelelser  
Intet at berette 
 
6a. Kommende bestyrelsesmøder 
Kommende bestyrelsesmøde: Næste møde d. tirsdag d. 14/1 kl. 17.30-20.00. 
 
7. Eventuelt:  
Bidrag til klubbladet: deadline før jul. indkaldelse til GF skal være senest 14 dage før GF. 

 
/Anders Dorph 
6. november 2019 


